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سياسة

ّ
عن كوبا واإلشتراكية والسعادة
عامر محسن

اعتماد نظام
انتخابي نسبي
يضمن عدالة
التمثيل
ّ
ويشكل
ُنموذجًا
يحتذى
(مروان
طحطح)

تمثيل أبناء طائفة ما ،في حال كان
ّ
متعمدًا ،بخطأ أكبر هو أن يكون لكل
طائفة نقابتها .لكن ما سبق يفرض
على مجلس نقابة املحامني الحالي
إجــراء مراجعة لقانون تنظيم املهنة
وأداء اللجان النقابية التي يشتكي
البعض من كونها تؤدي دورًا سلبيًا
ُي ّ
عمق الشرخ .ومن واجبها ،كحاملة
لـلــواء امل ـســاواة بــن البشر ،أن تبادر
إل ـ ــى ال ـب ـح ــث ع ــن ق ــان ــون ان ـت ـخــابــي
يـسـمــح ب ـعــدالــة الـتـمـثـيــل للمحامني
غير الطائفيني وغـيــر الحزبيني في
الدرجة االولى ،ويساهم في تخفيف
أي اح ـت ـق ــان م ــذه ـب ــي ،بـ ــدل تـكــريــس
ال ــواق ــع الـ ـ ــرديء والـ ـق ــول إن «ال ـب ـلــد
هيك».

توضيح

الحريري
و«األشغال»
توضيحًا ملا ورد في جريدتكم
تاريخ السبت  ،2016/11/26في
املشهد السياسي تحت عنوان
«عـ ـ ــون ل ـن ـصــر الـ ـل ــه :م ـل ـتــزمــون
ثوابت ما قبل الرئاسة».
ت ــؤك ــد م ـص ــادر ع ــن ال ـت ـي ـنــة ان
الـ ـخـ ـب ــر املـ ـنـ ـق ــول ع ـ ــن أوسـ ـ ــاط
الرئيس املكلف سعد الحريري
عن املفاوضات التي جرت حول
حقيبة األشـغــال ،وأن الحريري
سبق أن تحدث مع الرئيس بري
عن إعطاء القوات اللبنانية وزارة
األش ـغــال ،وان الرئيس بــري قد
وافق وبعد ذلك اعترض .ان هذا
ـاف تـمــامــا للحقيقة.
الـخـبــر م ـنـ ٍ
ل ـ ــم يـ ــذكـ ــر الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـط ـل ـقــا
ـراح ،وال ــرئ ـي ــس بــري
هـ ـ ًـذا االق ـ ـتـ ـ ّ
أوال واخـ ـرًا مل ــا ي ــزل عـنــد وزارة
األشغال.

ّ
ّ
السياسية السابقة على الحداثة ّ
الصناعية،
في النظم
كاإلمبراطوريات وامللكيات اإلقطاعية ،كانت فلسفة
الـحـكــم ت ـقــوم عـلــى الـحـفــاظ عـلــى «ال ـن ـظــام الطبيعي»
للمجتمع ،وتـعـتـبــر أن ه ــذا ال ـهــدف هــو سـبــب وجــود
السلطة ّ
ومبررها .اإلمبراطورية العثمانية مثال .يشرح
ّ
ّ
الباحث التركي فاتح إرميش أن الدولة كانت تنظر الى
ٍّ
ككل عضوي ّ
مكون من فئات ثابتة ،ويمتلك
املجتمع
ّ
شرعيته مــن ذات ــه .هـنــاك حــكــام وهـنــاك محكومون،
ه ـن ــاك أعـ ـي ــان وهـ ـن ــاك ف ــاح ــون ،أن ـ ــاس م ــن طــوائــف
ّ
وكل يعرف مكانه
مختلفة لها خصائصها
وموقعهاّ ،
ّ
ويلزمه .الخلل والخطر ،كما اتفق املنظرون ،كان في
ّ
اختالل هذا النظام ،فيفقد الفرد مرجعيته الطبيعية،
أو تحاول فئات املجتمع أن تتجاوز مكانها ،وتشتبك،
فيزول ّ
السلم واإلستقرار الـلــذان يسمحان بتعايش
هــذا الخليط ـ ـ وه ــذا اس ــوأ مــا يمكن أن يحصل .من
هنا ،كانت غاية الـ ّـدولــة املعلنة هــي الحفاظ على هذا
ّالنظام اإلجتماعي وحراسته وإعادة إنتاجهّ ،
والرعايا
ً
يــدفـعــون الـضــرائــب للحاكمني بــديــا عــن اإلسـتـقــرار
ّ
والسلم اللذين تؤمنهما لهم الدولة.
مع انهيار هذا «املجتمع التقليدي» ،أو انفتاح طبقاته
على بعضها البعض ،لــم يعد مــن املمكن اإلستكانة
ّ
طبيعي لـلـكــون» ،فهو لــم يعد مــوجــودًا؛
الــى «نــامــوس
واملجتمع ّ
يتغير باستمرار ،والناس فيه تعبر الطبقات
ً
ونزوال .أصبحت هناك نماذج ّ
متعددة لتنظيم
صعودًا
ّ
م ـع ــاش ال ــن ــاس وت ــوزي ــع الـ ـث ــروة وال ـس ـل ـطــة ،بحسب
ّ
ـروف ًوالكتل التاريخية التي هيمنت؛ وكــل منها
الـظـ ٍ
ينتج ثقافة مختلفة ،ونمط حيا ٍة مغاير ،و»مواطنًا»
من نوع خاص.
ّ
ّ
كو ّناٍ ،أنا ورفاقي ،شبه ّ
نظري ٍة ملخصها ّأن ًاملجتمعات
ّ
اإلش ـتــراكــيــة ه ــي بــاإلج ـمــال أك ـثــر «وداع ـ ـ ــة» م ــن تلك
الرأسمالية التنافسية ،والـعــاقــات اإلجتماعية فيها
أرح ــب ،وتـكــويــن الـصــداقــات أسـهــل ،وأس ـلــوب الحياة
ً
ٌ
ـاس «م ـث ـل ـنــا» (أي ل ــم ي ــرث ــوا ث ــروة
م ـنــاســب أك ـث ــر ل ـن ـ ٍ
ومـقـيــاس الـسـعــادة والـنـجــاح لــديـهــم هــو لـيــس فــي أن
تـنـظــر ال ــى مــواطـنـيــك وأه ـلــك مــن س ـ ّـي ــارة لـيـمــوزيــن).
ال ـت ــدري ــس الــرس ـمــي وامل ــؤس ـس ــات ال ـع ـ ّـامــة ال ـتــي يـمـ ّـر
ّ
ّ
بها الجميع تـعـ ّـود الــنــاس على التعامل مــع بعضهم
بسهولة ومـســاواة ،التشارك في الدخل والخدمات ـ ـ
ّ
وقلة التنافس عليها ـ ـ يخلق روحية تضامن وتعاون
ّ ّ
(وح ــن يتكتل الــنــاس غــاضـبــن ،فهم يتكتلون ضد
الدولة والسلطة وليس ضد بعضهم البعض)؛ وغياب
ّ
ال ـثــراء الـهــائــل والـفـقــر املــدقــع يجعل الــنــاس أكـثــر ثق ٍة
ببعضهم وأقـ ّـل ّ
تخوفًا .بهذه املقاييس ،اوكرانيا أيام
ٌ
االت ـحــاد السوفياتي هــي مـكــان أفـضــل مــن أوكــرانـيــا
اليوم ،وكندا أفضل من أميركا ،والدانمارك أفضل من
بريطانيا ،والجزائر أفضل من املغرب أو لبنان.
ّ
ّ
قناع ٍة
من
لالشتراكية ينبع
كنت أتمنى لو ّأن تفضيلي
ّ
ّ
ّ
بأنها حتمية تاريخية أو «حقيقة» علمية ،ال تتطلب
ّ
ّ
ّ
هذه املقاييس،
منك ايمانًا وشكًا ،ولكن الواقع هو أن ّ
اإلنسانية ،النسبوية ،املنفعية هــي مــا يغلب القناعة
في داخـلــي .كما ّأن معاينة البديل الرأسمالي ،حيث
ّ
الجامعة التي
لباسك الــى لهجتك الــى
ـيء ،مــن
كــل ش ـ ٍ
ّ
ّ
درست فيها ،ما هي ال دالالت على موقعك الطبقي،
ـوف
ـاق م ــذع ـ
ـور ،وخ ـ ّ ٍ
وت ـق ـضــي ح ـيــاتــك ف ـيــه ف ــي س ـب ـ ٍ
ّ
مستمر من الفقر والفشل واإلنحدار ،وتتلفت (حتى
لو كنت ناجحًا) حولك ّ باستمرار وقلق لتعرف اين
أصبح موقعك على السلم (وفي بالد كلبنان ومصر،
يصبح العمل املأجور ـ ـ ـ قدر األكثرية من الناس ـ ـ أشبه
بالعبودية ،اذ يفعل بك صاحب العمل ما يشاء ،وله
سلطة فوقك تفوق سلطة الدولة واملجتمع) .هذه الحال
ّ
ّ
جعلت الكثير من الناس يحنون ،ال الــى اإلشتراكية،
ّ
ّ
سابق للحداثة كنت
«تقليدي»
مجتمع
بل حتى الــى
ٍ
ٍ
فيه ،على األقــل ،تتوقع ما سيحمله لك الغد وتعرف
هويتك ومكانك.

جيجك وأخوه العربي
ّ
بالعربية حول
من األمور املدهشة ّفي الجدال الحاصل ّ
تقييم التجربة الكوبية ،وما إن كانت حققت نجاحًا
أو نموذجًا ،واألحكام الكثيرة التي يطلقها الجميعّ ،أن
أح ـدًا لــم يذكر ـ ـ على حـ ّـد علمي ـ ـ وا ّقــع ّأن كوبا هي
ّ
مــن األمــاكــن القليلة جـ ّـدًا فــي العالم الـتــي تمكنت من
ّ
ّ
بشكل كامل .هذا في جزيرة
العنصرية
حل املشكلة
ٍ
كــانــت عـبــارة عــن مجتمع عبيد .ال تـفــرقــة ،ال تمييز
(رسمي أو غير رسمي) ،ال فصل ،والسود والبيض
يعملون سـ ّ
ـويــة ويعيشون فــي مـســاواة ويـت ّــزاوجــون
ّ
بــا عـقــد .للمقارنة ،ال ــدرس األول ال ــذي تعلمته ،في
ّ
أحدهم فوق
أول ٍ
يوم لي في أميركا ،كان أن رسم لي ّ
خريطة ملواصالت واشنطن ،دوائر حول خطي ميترو،
ظرف،
وأمرني بصرامة أن ال أخطىء وأتوه ،تحت ّأي
ٍ

ّ
وأستقلهما أو أنــزل في محطاتهما ،ففوقهما أنـ ٌ
ـاس
سود .هكذا تكتشف ،مباشرةّ ،أن ثلثي املدينة ّ
محر ٌم
ّ
عليك كـ»ابيض» ،وانك لن تدخلها ولن تعرف ما يجري
فيهاّ ،
وأن فيها بؤسًا و»عاملًا ثالثًا» أقسى من العالم
ٌ
ّ
الثالث الذي نعرفه (ولكن الثلث الثالث ،لألمانة ،جميل
للغاية والحياة فيه لطيفة ومريحة).
ّ
حتى نكون واضحني ،سنقولها منذ البداية :من شبه
ّ
عربي (أو غير عربي) ينتمي الى
املستحيل على ّأي
ّ
الطبقة الوسطى والنخب الثقافية ،ويعيش في الغرب
براتب غربي) ،أن يكون داعمًا حقيقيًا
(أو في بالدنا
ٍّ
ّ
خاصة اذا ما زار كوبا ّ
وجرب بنفسه
للنظام ّالكوبي؛
معنى قلة السلع االستهالكية ،والرفاهيات الغربية،
ّ
حتى لو ّ
عبر
والخيارات املعتادة في الطعام والتسلية.
ً
عن دعمه ،فهو يفعل ذلك مكابرة ،أو على طريقة «هذا
ّ
نظام ّ
ٌ
جي ٌد لشعبه ،ولكني لن أعيش فيه» .ببساطة،
الغرباوي النخبوي ال يمكن أن يجد نفسه في كوبا ،أو
ّ
يتخيل فيها الحياة التي اعتادها في نيويورك وسان
فرانسيسكو ،ويعتبر أنها الحياة السعيدة والجيدة
ّ
(والبعض ،وهنا املصيبة ،يعتقد أنها متاحة للجميع).
خير من ّ
عبر عن هــذا املنطق كــان سالفوي جيجك،
ف ــي مـقــابـلـ ٍة سـيـئــة لـلـغــايــة أج ــراه ــا اث ــر وفـ ــاة فـيــديــل
ك ــاس ـت ــرو .ل ــم ي ـس ـت ـخــدم ج ـي ـجــك ال ـح ـ ّـج ــة ال ـســاذجــة
ّ
ّ
مستبد ،انتهى النقاش»،
لليبراليني العرب «كاسترو
فهذه دحضها سهل ،والليبرالي العربي املوالي للغرب
ّ
صــار فــي االيديولوجيا كـ ّ
متعص ٍب ديـنـ ّـي ،يملك
ـأي
ً
ّ
«قناعة عليا» جوهرية ،من املستحيل أن يحولها الى
مواقف وسياسات «أرضية» ،عقالنية وواضحة .بل
ً
ّ
ّ
نظريًا (الحرية والديمقراطية ،مثال)
يفسر مفهومًا
ّ
بمفاهيم أخــرى نظرية (حكم الـقــانــون ،حرية الــرأي،
ّ
الخ) كلها «نماذج مثالية» ،ال معنى لها خارج سياق
ّ
ّ
تاريخي وسياسي محدد .وألن هذه النخب ليس لها
ّ
ً
قاعدة سياسية من أي نوع في بالدنا ،وال تمثل كتال
شعبية ،فهي قــادرة على اإلستمرار الــى ما ال نهاية
باجترار الفكرة «الخالصية» عن «الديمقراطية» ،ومن
ٌ
مكان في
دون تكوين مواقف سياسية وتاريخية لها
ميدان السياسة والتأثير.
ّ
مـشـكـلــة ج ـي ـجــك مـخـتـلـفــة ،ه ــو قـ ــال إن ـ ــه زار كــوبــا،
ومشكلته مع ّالنظام هي ّأنه لم ّ
يؤمن رفاهًا ونجاحًا
ّ
ّ
حيويًا ،بل مكانًا فقيرًا ،متحجرًا
اقتصاديًا ومجتمعًا
ّ
ايديولوجيًا ،هوسه الوحيد ،وع ــزاؤه ،هو في تحدي
امـيــركــا« .ال شــيء يـتـحــرك» قــال جيجك ،ال انـتــاج ال
عـمــل ،بــل أن ـ ٌ
ـاس «يـنـتـظــرون» .كيف يمكنك أن تطلق
ّ
أحكامًا قاطعة من هذا النوع بعد أن تزور بلدًا ألسبوع؟
ّ ّ
بأن الشعب
ماذا يعني «ال شيء ُينتج» وكيف تحكم
بأكمله ّ ال يفعل غير «االنتظار»؟ هل يقصد جيجك
ّ
أنــه تحقق من األمــر ووجــد أن ال مختبرات تعمل وال
ّ
ُ
أدوية تنتج وال زراعة وال فنون في كوبا؟ اذا ما كثفنا
ّ
ّ
ّ
حجة جيجك ،فكل مــا يفعله هــو أنــه يشير الــى فقر
ً
الكوبيني وسياراتهم القديمة ،ويعتبرها دليال على
تفسير لهذا «الفقر»،
سياق أو
فشلهم .ومن دون أي
ٍ
ٍ
ً
ّ
بل هو يضعه مباشرة على عاتق «النظام» (كاملجلت
اليمينية الغربية ،التي كانت تلوم حصار العراق وموت
ّ
أطفاله على «سوء إدارة النظام العراقي لإلقتصاد»).
هذا املنطق تحديدًا هو الذي تريد السياسة ّاألميركية
ّ
دفعك اليه ،وهو جل هدف التعذيب الذي تسلطه على
ّ
الشعوب ـ ـ ومن هنا ،فإن ّ
السيدة الكوبية التي سخر
ّ
بتحمل آثار
منها جيجك ،ألنها قالت له إنها تفخر
ّ
ال ـعــدوان األمـيــركــي واملـعــانــاة الـتــي يسببها ،ال تمثل
منطقًا «بائسًا» كما زعم ،بل هو الوعي الحقيقي الذي
ّ
بالت ّ
حدي ،وعبور املــراحــل الصعبة،
يسمح للشعوب
والصمود في وجه معتدين أقوياء .جيجك ّ
ّ
يطبق على
كوبا املنهجية التي اعتمدتها نخب أوروبـيــة شرقية
من أمثاله وأشباه فاسالف هافلّ ،
وأدت الــى تحويل
اوروبــا الشيوعية سابقًا الى مستنقع .على الهامش:
لــم اق ــرأ لـجـيـجــك ،مـنــذ س ـن ــواتّ ،أي تـعـلـيـ ٍـق سياسي
حــول بــاده ومنطقته ،بــل هــو يعلق حصرًا على أي
موضوع ّ
يهم املتروبول الغربي ،فيما اوروبا الشرقية،
م ــن هـنـغــاريــا ال ــى اوك ــران ـي ــا وب ــول ـن ــدا ،تـشـهــد أزم ــات
أخطر بكثير من املهاجرين وترامب ،وأصبحت نسب
معتبرة من املجتمعات فيها تتماهى جديًا مع التراث
النازي وتنتظر قدوم فاشية جديدة.

بعين ميامي
أن ترى كوبا
ِ
املصيبة ليست فقط في املنهجية التي يعالج بها هؤالء
«فقر» كوبا و»بؤسها» ،املصيبة هي ّأن كوبا ليست
ّ
ـاس منطقي! كــوبــا ،حتى باملعايير
فقيرة ب ــأي مـقـيـ ٍ
الكمية االقتصادية ،هي من أثرى دول الكاريبي (بعد
أن كانت ،منذ عقدين ،تجهد إلطعام شعبها) .لو قارنا
ً
كوبا بالدومينيكان ،مـثــا ،التي تماثلها فــي الحجم
وتـعـتـبــر «ق ـصــة ن ـج ــاح» لـلــرأسـمــالـيــة ،واألم ـيــرك ـيــون
ّ
يصبون فيها االستثمارات وهي تشهد مرحلة طفرة

هائلة؛ دخل الفرد الكوبي يفوق نظيره في الدومينيكان،
حتى بحسب القيمة الدوالرية ( 7200دوالر في السنة
مقابل  ،)7000وبالقيمة الشرائية الفعلية ،فإن الفرد
دوالر
الكوبي يستهلك وينتج ما يوازي عشرين ألف
ٍ
في السنة ،مقابل  15ألفًا في الدومينيكان ،و 16الفًا
في املكسيك ،و 14,500في البرازيل .في الوقت ذاته،
فــإن الدومينيكان «الديمقراطية واملــزدهــرة» تخوض
ٍّ
عرقي رسمية ضد الالجئني
تطهير
ما يشبه حرب
ٍ
من هاييتي وسمر البشرة .وإذا ما أخذنا في االعتبار
االخ ـتــاف فــي تـ ٌـوزيــع الـ ّـدخــل بــن الـبـلــديــن ،حيث في
الدومينيكان نخبة بيضاء ثرية وفــي كوبا املداخيل
م ـت ـقــاربــة ،تـفـهــم ح ـجــم الـ ـف ــارق بــالـنـسـبــة ال ــى س ــواد
ّ
الشعبً ،وتفهم ّأن املوقف املتعالي على كوبا والكوبيني
ّ
ليس خطأ فحسب ،بــل هــو حقير .كــل املشكلة لدى
جـيـجــك وأش ـبــاهــه ال ـعــرب وم ـصــدر خــاصــاتـهــم عن
ً
أحياء أو
بؤس ً كوبا ،على ما يبدو ،هي ّأن البلد ال يملك
مدينة للنخبة والسياحة واملنتجعات (كما في بيروت
أو الدومينيكان أو اسطنبول) ،يجتمع فيها األثرياء
وال ـبــرجــوازيــون ويـبـنــون مجتمعهم املـعــولــم األلـيــف.
بــل ان ــت فــي كــوبــا مـجـبـ ٌـر عـلــى الـسـيــر بــن «الـشـعــب»
والـنــاس الــاتــن «ال ـعــاديــن» ،فتكون الـصــدمــة ـ ـ وهي
ّ
تتعلق ،اذًا ،بهم وبشخوصهم وليس بكوبا (باملناسبة
ّ
ه ـنــا ،امل ـثــقــف ال ـعــربــي ال ــذي يــرثــي كــاس ـتــرو ويـ ّـدعــي
ّ
ّ
«مستبدًا» ّ
ّ
وأن «الثورة
حبه وتقديره «رغــم» أنــه كـ ّـان ً
فشلت» ،هو اسوأ وأكثر خسة من ذاك الذي يهاجمه
ّ
ويسفهه مباشرة ،فأنت هكذا ّ
تمرر كل ايديولوجيا
الـعـ ّ
ـدو عن كاسترو تحت زعــم رثــائــه ،فتهينه باسوأ
ّ
طريقة وانت تدعي مدحه).
مــن أط ــرف الـحـجــج الـتــي خ ــرج بـهــا «الــديـمـقــراطـيــون»
ّ
ال ـعــرب ض ـ ّـد كــاسـتــرو هــي ف ـكــرة أن ــه ال يـجــب إع ــارة
ّ
ألمور مثل تعليم الشعب،
كثير من اإلهتمام والتقدير
ٍ
ٍ
وتأمني الرعاية الصحية الالئقة ،وتوفير األمن الغذائي
للجميع ،فهذه ـ ـ يقولون ـ ـ «تفاصيل» أمــام مسائل
ّ
جوهرية كاالنتخابات وتــداول ّ
السلطة ،وهي يسيرة
ً
التحقيق ال فضل للنظام بها .لو كانت يسيرة ،فلماذا
ّ
لــم تـتـحــقــق فــي ف ـنــزويــا ،وال فــي املـكـسـيــك ،وال في
ٌ
نيجيريا؟ وهذه كلها دول ّ
نفطية (بينما كوبا ممنوعة
عن استغالل النفط في مياهها) وال تعاني حصارًا
ّ
وحربًا اقتصادية تشنها أقــوى دولـ ٍة في العالم .قبل
ّ
ً
ذلك كله ،ما هو أصال الهدف من االنتخابات وتبادل
ّ
السلطة والنظام السياسي إن لم يكن ضمان األمان
والكرامة للمجتمع؟ ليس صحيحًا بالطبع ،كما ّيدعي
هؤالء ،أن النظام في ًكوبا قد خلق «اوليغارشيا» ،بل
ّ
مشكلتهم معه ،حقيقة ،هي أنه لم يخلق اوليغارشيا
ّ
وطـبـقــة مــالـ ّـيــة ريـعـ ّـيــة ت ـمـ ّـول املـثـقـفــن واإلع ـ ــام ،وال
لعاملوا كوبا اليوم كما يعاملون قطر واإلم ــارات (ال
يجب أن ننسى سردية املثقف العربي الذي يبدأ نقده
ّ
يوم
لكاسترو ،دومًا،
ٍ
باقتباس الكوبي الذي التقاه ذات ٍ
ّ
وأخـبــره بــأنــه يـكــره الـنـظــام ويشعر بــاألســى ويبحث
عــن الـهـجــرة .مــا هــذا املـنـطــق؟ لــو ص ــادف أن الكوبي
الــذي عرفته كان يعشق كاسترو ويـ ّ
ـؤيــده ،فهل كنت
ستمدحه ال ـيــوم؟ هــل يـحــاول ه ــؤالء اسـتـثــارة «ثــورة
ثقافية» ّ
ضدهم؟).

خاتمة

مهما يـكــن ،وخ ــارج هــذا الـنـقــاش ،ف ـ ّ
ـإن لكاسترو في
ي ــوم رحـيـلــه مـيــزة ال يـحــوزهــا الكثير مــن الـبـشــر .ال
ّ
ّ
يتخيل مقدار ّ
السعادة ّ
والرضا
يمكن ألحـ ٍـد منا أن
التي اكتنفت هذا ّالرجل العظيم في سنواته األخيرة:
هــو ي ـمــوت بـعــد أن نـجـحــت ال ـث ــورة واس ـت ـقـ ّـرت وبنت
دول ــة ،وهــو قــد اجـتــاز أصـعــب املــراحــل واالخ ـت ـبــارات،
بشيء ولم ينهزم أمام من أراد إخضاعه
ولم يتنازل
ٍ
ّ
وإذالل شعبه؛ ّثم مات بعد ذلك كله في سريره ًمنتصرًا
محاطًا باإلجالل .هل يمكن لك أن ّ
تتخيل نهاية أفضل
منها؟ هذا الشعور الحقيقي ّ
بالسعادة واالنتصار ال
ّ
ّ
يتحدى الهيمنة ،وال يمكن
يصل اليه ال الثائر ومن
ّ
أن يعرفه من يسفه كاسترو ويشمت به ويقف مع
أعــدائــه .رؤس ــاء أمـيــركــا ال يبنون تــاريـخــا ولــو فــازوا
ّ
ـروب ،بينما كــل ما على الثائر فعله هو
في عشر ح ـ ّ ٍ
أن يصمد حتى ينتصر ويصنع الـتــاريــخ .نيكسون
مــات كمدًا ،وآل كلينتون سيتقاعدون وســط اإلذالل
والـخـيـبــة ،وال أح ــد فــي أمـيــركــا ال ـيــوم يـعــرف مــن هو
ّ
جيمي كارتر .هم كانوا ّ
مجرد موظفني ،ولو وصلوا
الى رأس املؤسسة .هذا درس كاسترو الحقيقي ،في
حياته وفي موته ،وهو أساسًا عن معنى ّ
السعادة قبل
ّ
السياسة؛ ح ـ ّ
ـري أن ينتبه الــى هــذه املـعــادلــة مــن غير
ّ
مبادئه وتنازل وتراجع وتسرب اليه اليأس ،واعتقد
ّ
ّ
أنه بانقالبه يحوز غنمًا فيما هو ،في الحقيقة ،يرتب
لنفسه سرير شيخوخ ٍة من اإلحباط والبؤس.
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